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objetivos do estudo
Discutir sobre concepções de infância em conjunto com
uma sociedade compreendida por muitos autores como
pós-moderna, suas relações sociais, interações com as

mídias e a medicalização infantil.  Também fazer refletir,
como [futures] profissionais da educação, sobre nossas

próprias ideias sobre a infância. 



As crianças, esses seres estranhos dos
quais nada se sabe, esses seres selvagens

que não entendem nossa língua.
LARROSA, 1998,  P.229



Crianças escolares do século XXI: para se
pensar uma infância pós-moderna

MOMO & COSTA, 2010
CAD. PESQUI.  40 (141)  •  DEZ 2010

Concepção de sociedade pós-moderna eConcepção de sociedade pós-moderna e

infância: compreendendo a infância: compreendendo a infância pós-infância pós-

modernamoderna

metodologias utilizadasmetodologias utilizadas

crianças como sujeitos de consumocrianças como sujeitos de consumo

'borramento' de fronteiras e uma'borramento' de fronteiras e uma

cartografia impossívelcartografia impossível

Autores base sobre pós-modernidade:
Bauman (1999 e outros), Harvey (1993);
Autores base sobre infância: Schor (2004),
Larrosa (1998);
Autores base sobre consumo: Baudrillard
(1991), Fontenelle (2002);

Consumidores e produtores de artefatos
culturais;
Desejo de ter x Parecer ter;
Composição de pequenas sociedades
efêmeras para compartilhar recursos
financeiros;
Alfabetização digital;
Desejo de tornar-se visível: corpos-
espetáculo;

Observação participativa;
Conversas com sujeitos escolares
e observações de crianças;
Escolas públicas da periferia de
uma capital brasileira;

Ambivalência como principal angústia da
sociedade;
Classes sociais; Gênero; Geracional ou de
idade
Independência dos adultos e dependência
digital;
infâncias "insondáveis, múltiplas, instáveis
paradoxistas, selvagens, incontroláveis,
enigmáticas" (p. 989);

Pós-modernismo - dominante cultural que se
expande para as esferas da existência
contemporânea;
Infância - construção cultural, social e histórica,
sujeita a mudanças;
Infância pós-moderna - "crianças produzidas,
formatadas, fabricadas na cultura da mídia e
consumo, compondo novos modos de ser
criança e viver a infância" (p. 968);



Crianças e Mídias Digitais: um diálogo com pesquisadores
LOUREIRO & MARCHI,  2021

EDUC. REAL.  46 (1)  •  2021

riscos de uma visão essencialista
Pesquisas com viés
paternalista;
Relação dialética da criança
com as mídias sociais
Pré-concepção de infância:
ser inocente e dependente

o que as crianças fazem
com/nas redes

Escola e o uso de celulares;
Diferença de acesso com
recorte de classes;
Sexualização dos corpos
femininos;
Nativos digitais e novas
formas de comunicação;

o brincar e o aprender
Privatização das crianças: casa/
quarto como lugar seguro;
Edutenimento: sobre jogos
"educativos";
Dicotomia entre BRINCAR e
APRENDER na escola;
Jogos online como momento de
diversão, aprendizado e criação
de comunidades;

diálogo entre sujeitos escolares
e mídias digitais

Necessidade de mais pesquisas
sobre jogos online;
Participação ativas de crianças
em pesquisas sobre elas;
Escola com o papel de ensinar
as possibilidades das mídias
digitais



PRÁTICAS PSICOLÓGICAS NO AMBIENTE ESCOLAR E SUA RELAÇÃO
COM O CONSUMO DE DROGAS PSICOTRÓPICAS NA INFÂNCIA ALGORTA, 2019

PSICOLOGÍA,  CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD -
9(1) ,  83-105 (MAIO-OUTUBRO 2019)

Medicina do "bem estar" e indústrias
farmacêuticas;
Patologização da criança: concepção
de criança "normal";
Três movimentos:
INDIVIDUALIZAÇÃO > REDUÇÃO >
PATOLOGIZAÇÃO;
Controle dos corpos na modernidade;
Construção do EU e práticas de
individualização;

medicamentalização da
sociedade moderna

Pressão e o diagnóstico
Institucional;
Adesão de farmacológicos por
professores e compreensão de
medicamentalização de moléstias;
"Tudo pelo dinheiro": marketing e
"soluções" de empresas
farmacológicas com lógicas
lucrativas;

a escola e as pressões sobre
os farmacológicos

adequação da escola
Adequar as instituições aos estudantes;
Compreensão da criança pós-moderna
e a escola tradicional;
Exige ATENÇÃO e INÉRCIA em uma
sociedade cheia de estímulos;
Psicologização de fenômenos naturais
dos sujeitos pós-modernos;
Abuso e mal uso de drogas
psicotrópicas;



ARTICULAÇÃO ENTRE ARTIGOS 

Buscar a relação entre a infância pós-moderna, suas
interações com a cultura midiática e artefatos culturais e a
patologização de certos comportamentos que não mais
compreendem as crianças Nativas Digitais, e como a escola
tem papel fundamental em reformular a instituição para
adequar-se às novas concepções de infância, cada vez mais
mutáveis e efêmeras.



RElação com as aulas

Ao pensar sobre a criança, seus processos de interação e aprendizado
e a sociedade do cansaço, proposto por Han, Byung-Chul, foi possível
refletir sobre as concepções construídas sobre a infância,
principalmente na sociedade contemporânea.  Compreender as
diferentes formas de infância e suas interações dialógicas na pós-
modernidade é essencial para lidarmos com as crianças nativas
digitais, entender a importância das mídias digitais e seu papel
educativo na formação de sujeitos e desmistificar processos de
medicalização da infância baseados em uma concepção irreal da
infância.
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Abecedário Audiovisual  do Jorge Larrosa:  O de ofício de professor .  CINEAD, Rio de
Janeiro,  2016.  Disponível  em https://youtu.be/5FtY1psRoS4 
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